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1 Identifikační údaje  

1.1 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP: Barevný svět  

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: RVP PV  

MOTIVAČNÍ NÁZEV: „ Skládejme a hrajme si, a mějme se rádi, společně je veseleji, věřte 

kamarádi."  

1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola Dolní Cerekev, příspěvková organizace  

ADRESA ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola Dolní Cerekev, příspěvková organizace, Dolní 

Cerekev 26, 588 45  

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Lubomír Krátký 

KONTAKT:  

   e-mail: msdcerekev@zsdcerekev.cz  

   web: www.zsdcerekev.cz  

IČ: 71002651  

RED-IZO: 600117049  

1.3 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Městys Dolní Cerekev  

ADRESA ZŘIZOVATELE: Městys Dolní Cerekev, 107, 588 45    

1.4 Platnost dokumentu  

PLATNOST OD: 1. 9. 2021 

ČÍSLO JEDNACÍ: ZŠDC/143/2017  

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 24.8. 2021 

 

 

 

................................................                                             .................................................  

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy  

      Mgr. Lubomír Krátký 

   

mailto:msdcerekev@zsdcerekev.cz
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2 Charakteristika školy  

2.1 Základní údaje  

Umístění školy v obci: v centru města nebo obce  

Druh provozu školy: Celodenní  

Velikost školy: 53  

Počet školních budov: jedna  

Venkovní areál školy: zahrada 

2.2 Dlouhodobý plán školy  

Naplňování vzdělávacích cílů ŠVP v souladu s RVP PV, důsledně ke klíčovým kompetencím dětí - 

kvalitní pedagogická diagnostika dětí, integrovaný způsob vzdělávání, inkluze dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami, vzdělávání dětí sociálně znevýhodněných, zaměření na rozvoj zdravého 

životního stylu, enviromentální, multikulturní vzdělávání a rozvoj komunikačních schopností, 

poskytování jazykové podpory dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků - účast učitelek na DVPP  

Zlepšování materiálně technických podmínek školy - funkční vnitřní vybavenost školky včetně 

úpravy a vybavení školní zahrady 
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3 Podmínky vzdělávání  

3.1 Věcné (materiální) podmínky  

Dostatečně velké prostory.  

Nábytek i ostatní vybavení je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům.  

Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát a prostorové uspořádání 

vyhovuje nejrůznějším věkovým skupinám a individuálním činnostem dětí.  

Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru budovy.  

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle 

platných předpisů.    

3.2 Životospráva  

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava.  

Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin.  

Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány doporučené intervaly a je nepřípustné 

násilné nucení do jídla.  

Je zajištěn denní rytmus a řád, který je flexibilní a umožňuje přizpůsobit se potřebám mateřské 

školy, dětem a rodičům. 

Pobyt venku respektuje doporučenou délku.  

Je respektována individuální potřeba aktivity a spánku, dětem s nižší potřebou spánku je nabízen 

individuální klidový program. 

3.3 Psychosociální podmínky  

Rovnocenné postavení všech dětí.  

Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena potřebným řádem.  

Učitelé se věnují plně dětem a jejich vzdělávání. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě dítěte a 

jeho potřebám.  

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava  

Možnost postupné adaptace nově příchozím dětem.  

Respektování potřeb dětí.  

Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem.  

Pravidla soužití jsou nastavena.  

Pedagogický styl je podporující a projevuje se vstřícnou a naslouchající komunikací.  

Pedagogický styl počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte.  

Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, nenásilně ovlivňuje prosociální vztahy 

(prevence šikany).    



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Barevný svět  

6 

3.4 Organizace chodu  

Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí.  

Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity jsou zařazovány pravidelně.  

Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí.  

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený.  

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru.  

Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování.  

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.  

Je dbáno na osobní soukromí dětí.  

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí.  

Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno.  

Zlepšení materiálních podmínek ve třídách - je potřeba výměna nábytku.  

Školní zahrada - úprava školní zahrady, jejího terénu a vybavenost herními prvky  

3.5 Řízení mateřské školy  

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.  

Je vytvořen funkční informační systém.  

Při vedení zaměstnanců ředitelka zapojuje spolupracovníky do řízení.  

Ředitel vyhodnocuje práci všech zaměstnanců.  

Pedagogický sbor pracuje jako tým a zve ke spolupráci rodiče. 

Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční.  

Ředitel vychází z analýzy a využívá zpětné vazby.  

Ředitel vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními pedagogy.  

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími organizacemi v místě.    

3.6 Personální zajištění  

Služby pedagogů zajištují optimální pedagogickou péči.  

Specializované služby jsou zajišťovány odborníky.  

Pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci, popřípadě si ji doplňují.  

Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených pravidel.  

Pedagogové se průběžně sebevzdělávají.  

Pedagogové se chovají profesionálně a spolupracují s příslušnými odporníky PPP, SPC.  

Překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek/lů ve třídě je optimálně v rozsahu 2 a půl hodiny. 
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3.7 Spolupráce s dalšími institucemi  

mateřské školy  

obec/město  

sdružení rodičů a přátel školy  

školské poradenské zařízení PPP, SPC 

základní školy    

3.8 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery  

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost.  

Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin.  

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole.  

Pedagogové pravidelně informují rodiče o individuálních pokrocích dítěte.  

Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost.  

Mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity.    

3.9 Zabezpečení výuky dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

V oblasti zabezpečení výuky dětí s tělesným postižením:  

Je zajištěna přítomnost asistenta.  

Je zabezpečena možnost pohybu dítěte v prostorách.  

Jsou vytvářeny podmínky pro náhradní tělovýchovné aktivity.  

Jsou využívány kompenzační pomůcky.  

Počet dětí ve třídě je snížen (dle vyhlášky).  

 

V oblasti zabezpečení výuky dětí s mentálním postižením:  

Je zajištěna přítomnost asistenta.  

Je zajištěno osvojení specifických dovedností na zvládnutí sebeobsluhy.  

Je vytvářena nabídka individualizovaných aktivit.  

Jsou využívány kompenzační pomůcky.  

Počet dětí ve třídě je snížen (dle vyhlášky).  

 

V oblasti zabezpečení výuky dětí s poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchou učení a 

chování):  

Je zajištěn důsledný individuální přístup pedagoga k dítěti.  
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Je zajištěn zvýšený bezpečnostní dohled.  

Jsou využívány speciální didaktické pomůcky zaměřené na cvičení soustředění a pozornosti.  

Mateřská škola těsně spolupracuje se SPC a s rodiči dítěte.  

 

V oblasti zabezpečení výuky dětí s poruchami řeči:  

Je zajištěna kvalitní průběžná logopedická péče.  

Je zajištěna těsná spolupráce s odborníky a s rodiči dítěte.  

 

V oblasti zabezpečení výuky dětí s více vadami a autismem:  

Je zajištěna přítomnost asistenta.  

Je zajištěno osvojení specifických dovedností, zaměřených na sebeobsluhu.  

Jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky.  

Jsou zajištěny další podmínky podle druhu a stupně postižení.  

Počet dětí ve třídě je snížen.  

Vzdělávací prostředí je klidné a pro dítě podnětné.    

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování 

PLPP a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu 

IVP. PLPP zpracovává škola samostatně, IVP zpracovává na základě doporučení ŠPZ. Podpůrná 

opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského 

poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory PLPP. Začlenění podpůrných 

jednotlivých opatření stanový  příloha č.1 vyhlášky č 27/2016 Sb. 

3.10 Zabezpečení výuky dětí mimořádně nadaných  

Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními.  

Zadává specifické úkoly dítěti.  

Zajišťuje didaktické pomůcky.  

Zajišťuje doplnění a prohloubení vzdělávací nabídky.  

Nabízí aktivity podle zájmu a mimořádných schopností či mimořádného nadání dítěte.  

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci podpůrných opatření pro podporu nadání podle 

individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu 1-4 stupně podpory. 

3.11 Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem 

       Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka děti-cizinci a děti, které 

pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují podporu učitele mateřské 

školy při osvojování českého jazyka. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s 

nedostatečnou znalostí českého jazyka začala být poskytována jazyková podpora již od 
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samotného nástupu do mateřské školy. Přizpůsobit práci s celou třídou včetně dětí s OMJ, 

uzpůsobení didaktických postupů, cíleně děti podporovat k osvojení českého jazyka. 

  Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném 

předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání (v případě lesní 

mateřské školy v jednotlivém území, kde zejména probíhá pedagogických program a kde má 

škola zázemí). V takovém případě zřídí ředitel mateřské školy skupinu nebo skupiny pro 

bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v 

souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v 

průběhu týdne. Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové 

podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v 

povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy.  

 

3.11 Vzdělávání dětí od 2-3 let 

Dvouleté dítě má silnou touhu po poznání, experimentech, objevech. Poznává všemi 

smysly, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické, neorientuje se v prostoru a čase, žije 

přítomností a situacemi, které je naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné, má 

méně zkušeností. Projevuje zvýšenou potřebu vazby na dospělou osobu – učitele, asistenta. 

Vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené hranice a nové role. Učitel se stává 

zástupcem rodiče, stává se oporou, jistotou v budování vztahů mezi vrstevníky. Dvouleté 

dítě se učí nápadovou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Klademe 

důraz na pravidelné opakování těchto činností, pravidelných rituálů. Mateřská škola střídá 
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nabídky činností, trénuje návyky a praktické dovednosti, ponechává prostor pro volné hry 

a pohybové aktivity. Dvouleté dítě potřebuje denní režim, dostatek emoční podpory,  

zajištění pocitu bezpečí, přiměřené podnětné prostředí a činnosti. Více individuální péče a 

srozumitelná pravidla. 

MŠ je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek pro 

dvouleté děti. 

MŠ je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny 

V MŠ je zajištěn vyhovující režim dne, respektující potřeby dětí 

MŠ vytváří podmínky pro adaptaci dítěte s jeho individuálními potřebami 

Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro adaptaci, pocitu bezpečí a jistoty. 

Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a 

volby dětí. 

Učitel uplatňuje k dítěti laskavý a důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá. 

V MŠ jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy vedoucí k oboustranné důvěře a spolupráci 

s rodinou. 
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4 Organizace vzdělávání  

 

Vnitřní uspořádání školy a charakteristika jednotlivých tříd:  

Mateřská škola je od 1. 7. 2013 spojena se základní školou a stala se tak organizací s názvem 

Základní škola a mateřská škola Dolní Cerekev, příspěvková organizace. Jedná se o zděnou 

dvoupatrovou budovu v obci Dolní Cerekev. Kapacita mateřské školy byla navýšena na 53 dětí. 

Zřizovatel může s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým a organizačním podmínkám povolit 

výjimku z počtu dětí na maximální počet dětí 56.  

Třídy jsou rozdělené na homogenní.  

Naše mateřská škola podporuje integraci dětí se zdravotním i mentálním postižením 

vzhledem k vybavenosti budovy.  

Do MŠ docházejí převážně děti místní a z přilehlé obce.  

            K 1. oddělení patří šatna, umývárna, WC. Ve 2. oddělení je součástí třídy WC a 

umývárna, třída pro předškolní činnost k přípravě vstupu dětí do Základní školy. 

Do šatny děti scházejí do I. poschodí.  

Obě oddělení se v odpoledních hodinách rozdělují na odpočinkovou a herní část.  

V odpočinkové části děti odpočívají na lehátkách, která odpovídají hygienickým a 

zdravotním požadavkům. Jsou opatřeny certifikátem.  

Součástí MŠ je školní zahrada, která bezprostředně sousedí s budovou mateřské školy. 

Vybavení zahrady odpovídá individuálním potřebám dětí. 

 

   

4.1 Povinnosti učitele 

Učitel mateřské školy odpovídá za to, že:  

• školní (třídní) vzdělávací program, který zpracovává, je v souladu s požadavky 

RVP PV;  

• program pedagogických činností je cílevědomý a je plánován;  

• je pravidelně sledován průběh předškolního vzdělávání a jsou hodnoceny jeho 

podmínky i výsledky.  
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Učitel mateřské školy vykonává tyto odborné činnosti:  

• analyzuje věkové a individuální potřeby dětí a v rozsahu těchto potřeb zajišťuje 

profesionální péči  

o děti, jejich výchovu i vzdělávání;  

• realizuje individuální i skupinové vzdělávací činnosti směřující cílevědomě k 

rozvoji dětí,  

rozšiřování jejich kompetencí (schopností, dovedností, poznatků, postojů);  

• samostatně projektuje výchovné a vzdělávací činnosti, provádí je, hledá vhodné 

strategie  

a metody pro individualizované vzdělávání dětí;  

• využívá oborové metodiky a uplatňuje didaktické prvky odpovídající věku a 

individualitě dětí;  

• projektuje (plánuje) a provádí individuální výchovně vzdělávací činnosti s dětmi 

se speciálními  

vzdělávacími potřebami;  

• provádí evaluační činnosti – sleduje a posuzuje účinnost vzdělávacího programu, 

kontroluje  

a hodnotí výsledky své práce, monitoruje, kontroluje a hodnotí podmínky 

vzdělávání;  

• provádí pedagogickou diagnostiku, sleduje a hodnotí individuální pokroky dětí v 

jejich rozvoji  

a učení, výsledky evaluace samostatně uplatňuje v projektování (plánování) i v 

procesu  

vzdělávání;  

• odborně vede další zaměstnance mateřské školy, kteří se podílejí na péči, 

výchově a vzdělávání  

dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními;  

• provádí poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí 

v rozsahu  

odpovídajícím pedagogickým kompetencím učitele a možnostem mateřské školy;  

• analyzuje vlastní vzdělávací potřeby a naplňuje je sebevzdělávacími činnostmi;  

• eviduje názory, přání a potřeby partnerů ve vzdělávání (rodičů, spolupracovníků, 

základní školy,  

obce) a na získané podněty reaguje.  

Učitel mateřské školy vede vzdělávání tak, aby:  
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• se děti cítily v pohodě (po stránce fyzické, psychické i sociální);  

• se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl 

podněcován jejich  

individuální rozvoj;  

• děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho;  

• bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti;  

• děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině 

bezpečně;  

• byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka;  

• se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité;  

• děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své 

okolí;  

• děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně 

potřebují.  

Ve vztahu k rodičům učitel mateřské školy:  

• usiluje o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči;  

• umožňuje rodičům přístup za svým dítětem do třídy a účastnit se jeho činností;  

• umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení;  

• umožňuje rodičům aktivně se podílet na adaptačním procesu;  

• vede s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení 

(pravidelná  

individuální konzultační činnost, práce s portfoliem dítěte, aj.). 
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5 Charakteristika vzdělávacího programu  

            „Ptejme se dětí a poslouchejme, co hovoří, zkusme vniknout do jejich světa, způsobu 

myšlení, hodnocení, prožívání, protože jen skrze jejich vnitřní svět jim opravdu porozumíme.“  

Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy, chceme 

položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit je 

zdravému stravování, uvědomění si odpovědnosti za svoje chování a jednání, a to vše společnou 

cestou s rodiči.  

                Myšlenka ŠVP je pojítkem mezi všemi činnostmi s dětmi, včetně realizací školních i 

mimoškolních akcí. Program zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a nabízí taková témata, která 

seznamují děti s realitou. Jedním z hledisek při sestavování programu je i poloha MŠ – venkovská 

mateřská škola a možnosti, které jim venkov nabízí.  
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6 Vzdělávací obsah  

6.1 Principy a metody vzdělávání  

V pedagogickém působení zachováváme  

Principy:  

individuality  

vlastní aktivity  

úspěchu  

radosti  

svobody  

Metody:  

prožitkové učení - založené na přímých zážitcích dítěte  

kooperativní učení - založené na vzájemné spolupráci  

činnostní učení - využití vlastní aktivity  

situační učení - vytváření a využívání situací, které poskytují srozumitelné praktické ukázky životních 

souvislostí  

sociální učení - založené na přirozené nápodobě, jde o poskytování vzoru chování a postojů  

využívání prvků tvořivé dramatiky - rozvíjení obrazotvornosti a tvořivosti, schopnosti kritického 

myšlení  

 

6.2 Třídní vzdělávací program  

Záměrem výchovného působení a filosofií naší školy je vytvořit MŠ rodinného typu s úzkými 

vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme 

pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, kde bude 

kamarádská nálada, pochopení a láska.  
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                Myšlenka ŠVP je pojítkem mezi všemi činnostmi s dětmi, včetně realizací školních i 

mimoškolních akcí. Program zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a nabízí taková témata, která 

seznamují děti s realitou. Jedním z hledisek při sestavování programu je i poloha MŠ – venkovská 

mateřská škola a možnosti, které jim venkov nabízí.  

6.3 Uspořádání témat ŠVP  

Kluci, holky hurá do školky.  

Všechny barvy podzimu, těšíme se na zimu.  

Sněží, sněží, mráz kolem běží.  

Jaro už je zase tady, děti běží do zahrady.  

V letadle i na lodi celý svět s námi závodí.  
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6.4 Integrované bloky  

6.4.1 1. Kluci, holky hurá do školky  

Název integrovaného bloku 1. Kluci, holky hurá do školky 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku Na začátku školního roku přicházejí do kolektivu nové děti. Čekají je hry, které jim pomohou překonat 
těžkosti adaptačního procesu a prožívání prvních chvil života mimo domov. Respektujeme individualitu 
dítěte a pomáháme při začleňování do kolektivu. Seznamujeme děti s prostředím třídy, školy, zahrady, 
najít si své místo u stolku, najít označenou skříňku v šatně. Do pomoci zapojíme i ostatní děti, které 
prostředí školy důvěrně znají. Zábavnou formou se seznámíme se základními pravidly chování a života ve 
školce. Při pobytu venku budeme vnímat změny v přírodě, chytat paprsky babího léta. Společně budeme 
hledat znaky podzimní přírody, povídáme si o zvířátkách. Současně máme možnost sledovat vybarvování 
listů a ovoce a zeleniny. S podzimem souvisí pohyb a zdraví - čekají nás vycházky do přírody, pomoc při 
úpravě zahrady a ochutnávání podzimní úrody. Budeme si procvičovat jazýčky, říkat říkadla, zpívat 
písničky. Čekají nás podzimní tvořivé hrátky s rodiči, při kterých budeme společně vyrábět z podzimních 
plodů. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku, jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí 

kompetence k učení: 

• soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

• uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

• má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 
rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

• klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 
věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z 
toho, co samo dokázalo a zvládlo 

• učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 
zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukce pokynů, je 
schopno dobrat se k výsledkům 

• odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 
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Název integrovaného bloku 1. Kluci, holky hurá do školky 

• učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění 

kompetence k řešení problémů: 

• všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a 
situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

• řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě 
nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

• řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, 
experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti 

• a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a 
představivost 

• užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických 
postupů; pochopí jednoduché algoritmy, řešení různých úloh a situací, využívá je v dalších situacích 

• zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 
matematické souvislosti 

• rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi 
volit 

• chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak 
výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 

• nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

komunikativní kompetence: 

• ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, 
otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

• dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 
výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

• domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 

• komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

• ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

• průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 
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Název integrovaného bloku 1. Kluci, holky hurá do školky 

• dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

• ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární 
předpoklady k učení se cizímu jazyku 

sociální a personální kompetence: 

• samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

• uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

• projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 

• dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 
spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského 
styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat  kompromisy 

• napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 

• spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje 
dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim 

• chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i 
komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

• je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 

• chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že 
vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a 
ubližování 

činnostní a občanské kompetence: 

• učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

• dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 

• odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat 
se daným okolnostem 

• chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá 

• má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží 
si práce i úsilí druhých 
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Název integrovaného bloku 1. Kluci, holky hurá do školky 

• zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 

• chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že 
naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 

• má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a 
normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat, spoluvytváří pravidla společného 
soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat 

• uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 
stejnou hodnotu 

• ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je 
může ovlivnit 

• dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

    

1. Kluci, holky hurá do školky vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací strategie • kompetence k řešení problémů 

• komunikativní kompetence 

• sociální a personální kompetence 

• činnostní a občanské kompetence 

• kompetence k učení 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka 

zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní 
kulturně hygienické a zdravotně preventivní 
návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat 
stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se 
o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, 
obouvat apod.) 

zvládat sebeobsluhu, zvládat 
správné hygienické návyky 

jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, 
stolování, oblékání 

vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle 
vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

vědomě napodobovat 
jednoduchý pohyb podle 
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1. Kluci, holky hurá do školky vzdělávání  

zvládnout základní pohybové dovednosti a 
prostorovou orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, 
házet a chytat míč, užívat různé náčiní, 
pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se 
na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

vzoru a přizpůsobit jej podle 
pokynu 

lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), 
nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné 
činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.)  

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní 
úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit 
po sobě, udržovat pořádek, zvládat 
jednoduché úklidové práce, práce na zahradě 
apod.) 

zvládat jednoduchou obsluhu 
a pracovní úkony (postarat se 
o hračky, pomůcky, uklidit po 
sobě, udržovat pořádek, 
zvládat jednoduché úklidové 
práce, práce na zahradě 
apod.) 

manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, 
náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a 
jejich praktickým používáním  

adaptovat se na život ve škole, aktivně 
zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i 
jeho běžných proměn (vnímat základní 
pravidla jednání ve skupině, podílet se na 
nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí 
skupiny, přizpůsobit se společnému 
programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a 
spoluvytvářet v tomto společenství prostředí 
pohody 

odloučit se na určitou dobu 
od rodičů a blízkých, být 
aktivní i bez jejich opory 

spontánní hra činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající 
veselí a pohodu 

odloučit se na určitou dobu od rodičů a 
blízkých, být aktivní i bez jejich opory 

navazovat kontakty s dospělým, kterému je 
svěřeno do péče, překonat stud, 
komunikovat s ním vhodným způsobem, 
respektovat ho 

běžné verbální i neverbální 
komunikační aktivity dítěte s 
druhým dítětem i s dospělým 

seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

uplatňovat návyky v základních formách 
společenského chování ve styku s dospělými i 
s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, 

uplatňovat návyky v 
základních formách 
společenského chování ve 

poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci 
přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům 
neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí  
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rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo 
až když druhý domluví, požádat o pomoc, 
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn 
apod.) 

styku s dospělými i s dětmi 
(zdravit známé děti i dospělé, 
rozloučit se, poprosit, 
poděkovat, vzít si slovo, až 
když druhý domluví, požádat 
o pomoc, vyslechnout sdělení, 
uposlechnout pokyn apod.)  

orientovat se bezpečně ve známém prostředí 
i v životě tohoto prostředí (doma, v budově 
mateřské školy, v blízkém okolí) 

orientovat se bezpečně ve 
známém prostředí i v životě 
tohoto prostředí (doma, v 
budově mateřské školy, v 
blízkém okolí) 

seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření 
pozitivního vztahu k němu  

dodržovat pravidla her a jiných činností, 
jednat spravedlivě, hrát fair 

pochopit, že každý má ve 
společenství (v rodině, ve 
třídě, v herní skupině) svou 
roli, podle které je třeba se 
chovat 

aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy 

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v 
mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat 
herní pravidla 

adaptovat se na život ve 
škole, aktivně zvládat 
požadavky plynoucí z 
prostředí školy i jeho běžných 
proměn (vnímat základní 
pravidla jednání ve skupině, 
podílet se na nich a řídit se 
jimi, podřídit se rozhodnutí 
skupiny, přizpůsobit se 
společnému programu, 
spolupracovat, přijímat 
autoritu) a spoluvytvářet v 
tomto společenství prostředí 
pohody 

aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, 
ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, 
spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí 
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koordinovat lokomoci a další polohy a 
pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

koordinovat lokomoci a další 
polohy a pohyby těla, sladit 
pohyb s rytmem a hudbou 

lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), 
nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné 
činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.) 

domluvit se slovy i gesty, improvizovat vyjadřovat samostatně a 
smysluplně myšlenky, nápady, 
pocity, mínění a úsudky ve 
vhodně zformulovaných 
větách 

rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a 
kultivovaného projevu 

začlenit se do třídy a zařadit se mezi své 
vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 
vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

spolupracovat s ostatními aktivity podporující sbližování dětí 

zacházet s běžnými předměty denní potřeby, 
hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, 
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými 
pomůckami a materiály, jednoduchými 
hudebními nástroji, běžnými pracovními 
pomůckami 

zacházet s běžnými předměty 
denní potřeby, hračkami, 
pomůckami, drobnými 
nástroji, sportovním náčiním 
a nářadím, výtvarnými 
pomůckami a materiály, 
jednoduchými hudebními 
nástroji, běžnými pracovními 
pomůckami 

manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, 
náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a 
jejich praktickým používáním 

vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, 
využívat zkušeností k učení 

vnímat, že je zajímavé 
dozvídat se nové věci, 
využívat zkušenosti k učení 

spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

učit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí) 

pojmenovat většinu toho, čím 
je obklopeno 

artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, 
vokální činnosti 

zaměřovat se na to, co je z poznávacího 
hlediska důležité (odhalovat podstatné 
znaky, vlastnosti předmětů, nacházet 
společné znaky, podobu a rozdíl, 

osvojovat si elementární 
poznatky o okolním prostředí, 
které jsou dítěti blízké, pro ně 
smysluplné a přínosné, 
zajímavé a jemu pochopitelné 

vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i 
technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 
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charakteristické rysy předmětů či jevů a 
vzájemné souvislosti mezi nimi) 

a využitelné pro další učení a 
životní praxi 

záměrně se soustředit na činnost a udržet 
pozornost 

záměrně se soustředit na 
činnost a udržet pozornost 

záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a 
pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, 
vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí 

vyjadřovat svou představivost a fantazii v 
tvořivých činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, pohybových či 
dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

vyjadřovat svou představivost 
a fantazii v tvořivých 
činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, 
pohybových či dramatických) i 
ve slovních výpovědích k nim 

hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 
(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či 
dramatické aktivity) 

vyjadřovat samostatně a smysluplně 
myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve 
vhodně zformulovaných větách 

formulovat otázky, odpovídat, 
hodnotit slovní výkony, slovně 
reagovat 

společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění 
zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, 
podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) 

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až 
druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i 
obsah, ptát se) 

domluvit se slovy i gesty, 
improvizovat 

komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

vědomě využívat všech smyslů, záměrně 
pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 
změněného, chybějícího) 

přemýšlet, vést jednoduché 
úvahy a také vyjádřit to, o 
čem přemýšlí a uvažuje 

řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a 
variant 

utvořit jednoduchý rým utvořit jednoduchý rým přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i 
intonaci řeči 

ovládat dechové svalstvo, 
sladit pohyb se zpěvem 

zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, 
dechová, relaxační cvičení) 

sluchově rozlišovat začáteční a koncové 
slabiky a hlásky ve slovech 

chápat základní číselné a 
matematické pojmy, 
elementární matematické 
souvislosti a podle potřeby je 
prakticky využívat 
(porovnávat, uspořádávat a 
třídit soubory předmětů 

činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů 
(písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce) 
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podle určitého pravidla, 
orientovat se v elementárním 
počtu cca do šesti, chápat 
číselnou řadu v rozsahu první 
desítky, poznat více, stejně, 
méně, první, poslední apod.) 

sledovat očima zleva doprava ovládat koordinaci ruky a oka, 
zvládat jemnou motoriku 
(zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými 
pomůckami, s nástroji, 
náčiním a materiálem, 
zacházet s grafickým a 
výtvarným materiálem, např. 
s tužkami, barvami, nůžkami, 
papírem, modelovací hmotou, 
zacházet s jednoduchými 
hudebními nástroji apod.) 

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i 
jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a 
oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

sledovat a vyprávět příběh, pohádku porozumět slyšenému 
(zachytit hlavní myšlenku 
příběhu, sledovat děj a 
zopakovat jej ve správných 
větách) 

poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a 
divadelních pohádek a příběhů 

řešit problémy, úkoly a situace, myslet 
kreativně, předkládat „nápady“ 

zaměřovat se na to, co je z 
poznávacího hlediska důležité 
(odhalovat podstatné znaky, 
vlastnosti předmětů, nacházet 
společné znaky, podobu a 
rozdíl, charakteristické rysy 
předmětů či jevů a vzájemné 
souvislosti mezi nimi) 

rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně 
názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti 
a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, 
rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 
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rozlišovat některé obrazné symboly 
(piktogramy, orientační a dopravní značky, 
označení nebezpečí apod.) a porozumět 
jejich významu i jejich komunikativní funkci 

chápat prostorové pojmy 
(vpravo, vlevo, dole, nahoře, 
uprostřed, za, pod, nad, u, 
vedle, mezi apod.), 
elementární časové pojmy 
(teď, dnes, včera, zítra, ráno, 
večer, jaro, léto, podzim, 
zima, rok), orientovat se v 
prostoru i v rovině, částečně 
se orientovat v čase 

činnosti zaměřené na seznamování se s elementárními číselnými a 
matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní 
geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplnou praktickou aplikaci 

přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o 
čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit 

řešit problémy, úkoly a 
situace, myslet kreativně, 
předkládat „nápady“ 

činnosti zaměřené na vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků 
(vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s 
obrazovým materiálem, s médii apod.) 

poznat některá písmena a číslice, popř. slova činnosti zaměřené na 
poznávání jednoduchých 
obrazně znakových systémů 
(písmena, číslice, piktogramy, 
značky, symboly, obrazce) 

osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci 
(abeceda, čísla) 

projevovat zájem o knížky, soustředěně 
poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, 
film, užívat telefon 

postupovat a učit se podle 
pokynů a instrukcí 

hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a 
logické, obrazné a pojmové) 

poznat napsané své jméno poznat napsané své jméno grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, 
homonyma a antonyma 

poznat a vymyslet 
jednoduchá synonyma, 
homonyma a antonyma 

rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 
naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, 
mluvního projevu, vyjadřování) 

poznat a pojmenovat většinu toho, čím je 
obklopeno 

sledovat a vyprávět příběh, 
pohádku 

vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo 

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí vědomě využívat všechny 
smysly, záměrně pozorovat, 
postřehovat, všímat si 

konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, 
porovnávání apod.) 
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(nového, změněného, 
chybějícího) 

porozumět slyšenému (zachytit hlavní 
myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat 
jej ve správných větách) 

učit se nazpaměť krátké texty, 
vědomě si je zapamatovat a 
vybavit 

smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a 
vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat 
říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

správně vyslovovat, ovládat 
dech, tempo i intonaci řeči 

osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, 
rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i 
neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) 

naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si 
zapamatovat a vybavit 

vést rozhovor (naslouchat 
druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat 
řečníka i obsah, ptát se) 

samostatný slovní projev na určité téma 

nalézat nová řešení nebo alternativní k 
běžným 

vytváření pozitivního vztahu k 
intelektuálním činnostem a k 
učení, podpora a rozvoj zájmu 
o učení 

vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora 
a rozvoj zájmu o učení 

chápat základní číselné a matematické 
pojmy, elementární matematické souvislosti 
a podle potřeby je prakticky využívat 
(porovnávat, uspořádávat a třídit soubory 
předmětů podle určitého pravidla, orientovat 
se v elementárním počtu cca do šesti, chápat 
číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat 
více, stejně, méně, první, poslední apod.) 

hry nejrůznějšího zaměření 
podporující tvořivost, 
představivost a fantazii 
(kognitivní, imaginativní, 
výtvarné, konstruktivní, 
hudební, taneční či 
dramatické aktivity) 

vytváření základů pro práci s informacemi 

chápat slovní vtip a humor chápat slovní vtip a humor hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest 

chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, 
dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, 
vedle, mezi apod.), elementární časové 
pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, 
jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v 

pojmenovat části těla, 
některé orgány (včetně 
pohlavních), znát jejich 
funkce, mít povědomí o těle a 
jeho vývoji, (o narození, růstu 

činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 
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prostoru i v rovině, částečně se orientovat v 
čase 

těla a jeho proměnách), znát 
základní pojmy užívané ve 
spojení se zdravím, s 
pohybem a sportem 

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit 
slovní výkony, slovně reagovat 

odmítnout komunikaci, která 
je mu nepříjemná 

kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) zachycovat a vyjadřovat své 
prožitky (slovně, výtvarně, 
pomocí hudby, hudebně 
pohybovou či dramatickou 
improvizací apod.) 

rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i 
neverbálních 

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno utvořit si základní dětskou 
představu o pravidlech 
chování a společenských 
normách, co je v souladu s 
nimi a co proti nim a ve 
vývojově odpovídajících 
situacích se podle této 
představy chovat (doma, v 
mateřské škole i na 
veřejnosti) 

hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, 
dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a 
osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává 

     

6.4.2 2 Všechny barvy podzimu, těšíme se na zimu  

Název integrovaného bloku 2 Všechny barvy podzimu, těšíme se na zimu 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku Příroda nám nabídne mlhavé a mrazivé počasí, sníh. Budeme se seznamovat s tradicemi – Dušičky, 
sv. Martin, Mikuláš, období adventu, s pranostikami tohoto období a s vánočním příběhem včetně 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Barevný svět  

29 

Název integrovaného bloku 2 Všechny barvy podzimu, těšíme se na zimu 

vánočních koled. Navštívíme místní kostel, kde si prohlédneme Betlém a aktivně se zúčastníme veřejné 
akce k zahájení Adventu. Příroda se ukládá k zimnímu spánku, pomůžeme zvířátkům a do krmelců jim 
doneseme potravu. 
Vánoční čas nám poskytne prostor pro posílení mezilidských vztahů a uvědomování si vlastní identity. 
Budeme si povídat o rodině a vztazích, o které je nutné pečovat. Zorganizujeme společné setkání – s rodiči, 
dětmi z ostatních tříd. Budeme poznávat smysl obdarování a spoluprožívání. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku, jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí 

• kompetence k učení: 

• soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá 
při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

• uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a 
v dalším učení 

• má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě 
obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v 
prostředí, ve kterém žije 

• klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; 
chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může 
mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

• učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně 
zapamatuje si; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle 
instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

• odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 

• učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění 

• kompetence k řešení problémů: 

• všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení 
dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

• řeší 
problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně 
(na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

• řeší 
problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 
zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá 
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Název integrovaného bloku 2 Všechny barvy podzimu, těšíme se na zimu 

různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom 
dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost 

• užívá 
při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i 
empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací 
a využívá je v dalších situacích 

• zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 
elementární matematické souvislosti 

• rozlišuje řešení, která jsou 
funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi 
volit 

 

• komunikativní kompetence: 

• ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, 
samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, 
slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

• se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady 
různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

• se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí 
jejich významu i funkci 

• komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi 
i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je 
výhodou 

• ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

• průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá 
k dokonalejší komunikaci s okolím 

• dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se 
kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální 
technika, telefon atp.) 

• ví, že se lidé dorozumívají  i jinými jazyky, a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární 
předpoklady k učení se cizímu jazyku 
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Název integrovaného bloku 2 Všechny barvy podzimu, těšíme se na zimu 

 

• sociální a personální kompetence: 

• samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

• si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

• projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 

• se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 
spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského 
styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

• napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 

• se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje 
dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim 

• se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i 
komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

• je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 

• chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že 
vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a 
ubližování 

• činnostní a občanské kompetence: 

• učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

• dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 

• odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat 
se daným okolnostem 

• chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá 

• má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží 
si práce i úsilí druhých 

• se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 

• chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem, a že 
naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 

• má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a 
normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 
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Název integrovaného bloku 2 Všechny barvy podzimu, těšíme se na zimu 

• spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je 
zachovávat 

• si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 
stejnou hodnotu 

• ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí, a že je 
může ovlivnit 

• dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

 

    

2 Všechny barvy podzimu, těšíme se na zimu vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací strategie • kompetence k učení 

• kompetence k řešení problémů 

• komunikativní kompetence 

• sociální a personální kompetence 

• činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka 

být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k 
přírodě i k věcem 

vnímat, že svět má svůj řád, 
že je rozmanitý a 
pozoruhodný, nekonečně 
pestrý a různorodý – jak svět 
přírody, tak i svět lidí (mít 
elementární povědomí o 
existenci různých národů a 
kultur, různých zemích, o 
planetě Zemi, vesmíru apod.) 

přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování 
rozmanitostí a změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, 
rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční 
období) 

pochopit, že každý má ve společenství (v 
rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, 
podle které je třeba se chovat 

pochopit, že každý má ve 
společenství (v rodině, ve 
třídě, v herní skupině) svou 

přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v 
rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 
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2 Všechny barvy podzimu, těšíme se na zimu vzdělávání  

roli, podle které je třeba se 
chovat 

porozumět běžným projevům vyjádření 
emocí a nálad 

uvědomovat si své možnosti i 
limity (své silné i slabé 
stránky) 

cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v 
sebeovládání (zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti) 

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 
(sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově 
rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické 
znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat 
hmatem apod.) 

vnímat a rozlišovat pomocí 
všech smyslů (sluchově 
rozlišovat zvuky a tóny, 
zrakově rozlišovat tvary 
předmětů a jiné specifické 
znaky, rozlišovat vůně, chutě, 
vnímat hmatem apod.) 

rozvoj a užívání všech smyslů 

vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, 
domluvit se na společném řešení (v 
jednoduchých situacích samostatně, jinak s 
pomocí) 

přirozeně a bez zábran 
komunikovat s druhým 
dítětem, navazovat a 
udržovat dětská přátelství 

hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat 
druhého 

porozumět běžným neverbálním projevům 
citových prožitků a nálad druhých 

projevovat zájem o knížky, 
soustředěně poslouchat 
četbu, hudbu, sledovat 
divadlo, film, užívat telefon 

poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a 
divadelních pohádek a příběhů 

chovat se a jednat na základě vlastních 
pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 

respektovat potřeby jiného 
dítěte, dělit se s ním o hračky, 
pomůcky, pamlsky, rozdělit si 
úkol s jiným dítětem apod. 

posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v 
mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) 

přijímat pozitivní ocenění i svůj případný 
neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se 
hodnotit svoje osobní pokroky 

uvědomovat si svou 
samostatnost, zaujímat 
vlastní názory a postoje a 
vyjadřovat je 

příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 
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2 Všechny barvy podzimu, těšíme se na zimu vzdělávání  

přirozeně a bez zábran komunikovat s 
druhým dítětem, navazovat a udržovat 
dětská přátelství 

uvědomovat si svá práva ve 
vztahu k druhému, přiznávat 
stejná práva druhým a 
respektovat je 

aktivity podporující sbližování dětí 

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a 
vyjadřovat své představy pomocí různých 
výtvarných dovedností a technik (kreslit, 
používat barvy, modelovat, konstruovat, 
tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých 
jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

vyjadřovat svou představivost 
a fantazii v tvořivých 
činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, 
pohybových či dramatických) i 
ve slovních výpovědích k nim 

hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 
(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či 
dramatické aktivity) 

zacházet šetrně s vlastními i cizími 
pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, 
s knížkami, s penězi apod. 

aktivity přibližující dítěti 
pravidla vzájemného styku 
(zdvořilost, ohleduplnost, 
tolerance, spolupráce) a 
mravní hodnoty (dobro, zlo, 
spravedlnost, pravda, 
upřímnost, otevřenost apod.) 
v jednání lidí 

vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým 
lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, 
s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a 
úsilí 

vnímat, co si druhý přeje či 
potřebuje, vycházet mu vstříc 
(chovat se citlivě a 
ohleduplně k slabšímu či 
postiženému dítěti, mít ohled 
na druhého a soucítit s ním, 
nabídnout mu pomoc apod.) 

činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, 
spolupodílení se na jejich tvorbě 

respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s 
ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si 
úkol s jiným dítětem apod. 

chápat, že všichni lidé (děti) 
mají stejnou hodnotu, 
přestože je každý jiný (jinak 
vypadá, jinak se chová, něco 
jiného umí či neumí apod.), že 

hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě 
rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit 
vzájemný spor apod. 
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2 Všechny barvy podzimu, těšíme se na zimu vzdělávání  

osobní, resp. osobnostní 
odlišnosti jsou přirozené 

zachovávat správné držení těla zachovávat správné držení 
těla 

zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, 
dechová, relaxační cvičení) 

zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, 
výtvarně, pomocí hudby, hudebně 
pohybovou či dramatickou improvizací apod.) 

koordinovat lokomoci a další 
polohy a pohyby těla, sladit 
pohyb s rytmem a hudbou 

hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

všímat si změn a dění v nejbližším okolí orientovat se bezpečně ve 
známém prostředí i v životě 
tohoto prostředí (doma, v 
budově mateřské školy, v 
blízkém okolí) 

přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, 
kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a 
pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý 
- jak svět přírody, tak i svět lidí (mít 
elementární povědomí o existenci různých 
národů a kultur, různých zemích, o planetě 
Zemi, vesmíru apod.) 

rozlišovat aktivity, které 
mohou zdraví okolního 
prostředí podporovat a které 
je mohou poškozovat, všímat 
si nepořádků a škod, 
upozornit na ně 

pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání 
ekosystémů (les, louka, rybník apod.) 

vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, 
vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a 
ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, 
mít ohled na druhého a soucítit s ním, 
nabídnout mu pomoc apod.) 

navazovat kontakty s 
dospělým, kterému je svěřeno 
do péče, překonat stud, 
komunikovat s ním vhodným 
způsobem, respektovat ho 

aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, 
přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) 

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se zájmem literární, 
dramatické či hudební představení a hodnotit 
svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je 
zaujalo) 

vnímat umělecké a kulturní 
podněty, pozorně poslouchat, 
sledovat se zájmem literární, 
dramatické či hudební 
představení a hodnotit svoje 
zážitky (říci, co bylo zajímavé, 
co je zaujalo) 

přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v 
rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Barevný svět  

36 

2 Všechny barvy podzimu, těšíme se na zimu vzdělávání  

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují 
pravidla chování, že se mohou chovat 
neočekávaně, proti pravidlům, a tím 
ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; 
odmítat společensky nežádoucí chování 
(např. lež, nespravedlnost, ubližování, 
lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním 
a v rámci svých možností se bránit jeho 
důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, 
kteří se takto chovají) 

uplatňovat návyky v 
základních formách 
společenského chování ve 
styku s dospělými i s dětmi 
(zdravit známé děti i dospělé, 
rozloučit se, poprosit, 
poděkovat, vzít si slovo, až 
když druhý domluví, požádat 
o pomoc, vyslechnout sdělení, 
uposlechnout pokyn apod.) 

aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, 
ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, 
spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí 

ve známých a opakujících se situacích a v 
situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a 
přizpůsobovat jim své chování 

činnosti nejrůznějšího 
zaměření vyžadující 
(umožňující) samostatné 
vystupování, vyjadřování, 
obhajování vlastních názorů, 
rozhodování a sebehodnocení 

poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si 
vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat 
vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 

ve známých a opakujících se 
situacích a v situacích, kterým 
rozumí, ovládat svoje city a 
přizpůsobovat jim své chování 

činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné 
vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a 
sebehodnocení 

uvědomovat si své možnosti i limity (své silné 
i slabé stránky) 

přijímat pozitivní ocenění i 
svůj případný neúspěch a 
vyrovnat se s ním, učit se 
hodnotit svoje osobní 
pokroky 

činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních 

uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může 
ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, 
jak se prakticky chránit (vědět, jak se 
nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby 
obrátit o pomoc) 

začlenit se do třídy a zařadit 
se mezi své vrstevníky, 
respektovat jejich rozdílné 
vlastnosti, schopnosti a 
dovednosti 

aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy 
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utvořit si základní dětskou představu o 
pravidlech chování a společenských normách, 
co je v souladu s nimi a co proti nim a ve 
vývojově odpovídajících situacích se podle 
této představy chovat (doma, v mateřské 
škole i na veřejnosti) 

uvědomovat si, že ne všichni 
lidé respektují pravidla 
chování, že se mohou chovat 
neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím ohrožovat 
pohodu i bezpečí druhých; 
odmítat společensky 
nežádoucí chování (např. lež, 
nespravedlnost, ubližování, 
lhostejnost či agresivitu), 
chránit se před ním a v rámci 
svých možností se bránit jeho 
důsledkům (vyhýbat se 
komunikaci s lidmi, kteří se 
takto chovají) 

aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat 
rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní 
aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních 
a filmových představení, využívání příležitostí seznamujících dítě přirozeným 
způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí 
apod.) 

těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z 
přírodních i kulturních krás i setkávání se s 
uměním 

činnosti zajišťující spokojenost 
a radost, činnosti vyvolávající 
veselí a pohodu 

rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 

rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; 
chovat se tak, aby v situacích pro dítě 
běžných a jemu známých neohrožovalo 
zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

mít povědomí o některých 
způsobech ochrany osobního 
zdraví a bezpečí a o tom, kde 
v případě potřeby hledat 
pomoc (kam se obrátit, koho 
přivolat, jakým způsobem 
apod.) 

příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, 
pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), 
k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí 

rozlišovat aktivity, které mohou zdraví 
okolního prostředí podporovat a které je 
mohou poškozovat, všímat si nepořádků a 
škod, upozornit na ně 

pomáhat pečovat o okolní 
životní prostředí (dbát o 
pořádek a čistotu, nakládat 
vhodným způsobem s 
odpady, starat se o rostliny, 
spoluvytvářet pohodu 

poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, 
jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a 
přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, 
technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné 
situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání 
praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím 
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prostředí, chránit přírodu v 
okolí, živé tvory apod.) 

rozhodovat o svých činnostech zorganizovat hru dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování 
člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, 
zloba, údiv, vážnost apod.) 

respektovat předem vyjasněná a pochopená 
pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné 
povinnosti 

chovat se a jednat na základě 
vlastních pohnutek a zároveň 
s ohledem na druhé 

spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel 
soužití ve třídě 

     

6.4.3 3. Sněží, sněží, mráz kolem běží  

Název integrovaného bloku 3. Sněží, sněží, mráz kolem běží 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku Děti si budou nosit nové hračky na ukázku kamarádům, mohou rozvíjet a podporovat komunikační 
dovednosti, samostatné vyjadřování, obohacení slovní zásoby, ale také upevňovat vztahy mezi dětmi. 
Navážeme na zimní sporty a seznámíme se s tím jak se chránit před úrazy a pečovat o vlastní zdraví 
v souvislosti s oblékáním, pohybem a vitamíny. Řadu činností přesuneme na školní zahradu, na 
prostranství k hale a do sportovní haly. Zaměříme se na práci s knihou a vyhledávání informací. Budeme si 
předčítat pohádky a příběhy, ve kterých můžeme poznávat vlastnosti hrdinů. Budeme zkoušet počítat, 
rytmizovat, hrát si se slovy. Seznámíme se s lidovými tradicemi tohoto období – karneval, Masopust. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku, jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí 

• kompetence k učení: 

• soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

• uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

• má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 
rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 
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• klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 
věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může 
mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

• učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 
zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je 
schopno dobrat se k výsledkům 

• odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 

• učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění 
 

• kompetence k řešení problémů: 

• všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a 
situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

• řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě 
nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

• řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, 
experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty 
(má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost 

• užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických 
postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších 
situacích 

• zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 
matematické souvislosti 

• rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi 
volit 

• chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak 
výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 

• nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 
 

• komunikativní kompetence: 

• ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, 
otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 
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• se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 
výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

• se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 

• komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

• ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

• průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 

• dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

• ví, že se lidé  dorozumívají  i  jinými jazyky, a je možno se jim učit; má vytvořeny  elementární 
předpoklady k učení se cizímu jazyku 

• sociální a personální kompetence: 

• samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

• si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

• projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 

• se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 
spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského 
styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

• napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 

• se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje 
dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim 

• se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i 
komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

• je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 

•  chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že 
vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a 
ubližování 

činnostní a občanské kompetence: 

• se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

• dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 
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• odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat 
se daným okolnostem 

• chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá 

• má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží 
si práce i úsilí druhých 

• se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 

• chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem, a že 
naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 

• má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a 
normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 

• spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je 
zachovávat 

• si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 
stejnou hodnotu 

• ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí, a že je 
může ovlivnit 

• dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

 

    

3. Sněží, sněží, mráz kolem běží vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací strategie • kompetence k učení 

• kompetence k řešení problémů 

• komunikativní kompetence 

• sociální a personální kompetence 

• činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka 
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mít povědomí o významu péče o čistotu a 
zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé 
výživy 

pojmenovat části těla, 
některé orgány (včetně 
pohlavních), znát jejich 
funkce, mít povědomí o těle a 
jeho vývoji, (o narození, růstu 
těla a jeho proměnách), znát 
základní pojmy užívané ve 
spojení se zdravím, s 
pohybem a sportem 

příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, 
pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), 
k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí 

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat 
jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, 
náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a 
výtvarným materiálem, např. s tužkami, 
barvami, nůžkami, papírem, modelovací 
hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními 
nástroji apod.) 

manipulační činnosti a 
jednoduché úkony s 
předměty, pomůckami, 
nástroji, náčiním, materiálem; 
činnosti seznamující děti s 
věcmi, které je obklopují, a 
jejich praktickým používáním 

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i 
jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a 
oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové 
prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost 
i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové 
projevy v důvěrném (rodinném) a cizím 
prostředí 

prožívat a dětským způsobem 
projevovat, co cítí (soucit, 
radost, náklonnost), snažit se 
ovládat své afektivní chování 
(odložit splnění svých 
osobních přání, zklidnit se, 
tlumit vztek, zlost, agresivitu 
apod.) 

činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné 
pozorování, čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, 
dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, 
zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní 

uvědomovat si svá práva ve vztahu k 
druhému, přiznávat stejná práva druhým a 
respektovat je 

chápat, že všichni lidé (děti) 
mají stejnou hodnotu, 
přestože je každý jiný (jinak 
vypadá, jinak se chová, něco 
jiného umí či neumí apod.), že 

aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, 
přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) 
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osobní, resp. osobnostní 
odlišnosti jsou přirozené 

uplatňovat své individuální potřeby, přání a 
práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj 
postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či 
názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit 
konflikt dohodou 

utvořit si základní dětskou 
představu o pravidlech 
chování a společenských 
normách, co je v souladu s 
nimi a co proti nim a ve 
vývojově odpovídajících 
situacích se podle této 
představy chovat (doma, v 
mateřské škole i na 
veřejnosti) 

hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, 
dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a 
osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává 

mít povědomí o širším společenském, 
věcném, přírodním, kulturním i technickém 
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných praktických ukázek 
v okolí dítěte 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními 
i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím 
získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, 
manipulace s různými materiály a surovinami) 

chovat se obezřetně při setkání s neznámými 
dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě 
potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe 
i pro jiné dítě) 

vnímat, co si druhý přeje či 
potřebuje, vycházet mu vstříc 
(chovat se citlivě a 
ohleduplně k slabšímu či 
postiženému dítěti, mít ohled 
na druhého a soucítit s ním, 
nabídnout mu pomoc apod.) 

hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě 
rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit 
vzájemný spor apod. 

porozumět, že změny jsou přirozené a 
samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, 
pohybuje a proměňuje a že s těmito 
změnami je třeba v životě počítat), 

všímat si změn a dění v 
nejbližším okolí 

přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování 
rozmanitostí a změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, 
rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční 
období) 
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přizpůsobovat se běžně proměnlivým 
okolnostem doma i v mateřské škole 

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a 
hudebně pohybových činností, zvládat 
základní hudební dovednosti vokální i 
instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s 
jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a 
rozlišovat rytmus) 

zacházet s běžnými předměty 
denní potřeby, hračkami, 
pomůckami, drobnými 
nástroji, sportovním náčiním 
a nářadím, výtvarnými 
pomůckami a materiály, 
jednoduchými hudebními 
nástroji, běžnými pracovními 
pomůckami 

manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, 
náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a 
jejich praktickým používáním 

vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v 
situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, 
nebezpečných či neznámých situacích), 
odmítnout se podílet na nedovolených či 
zakázaných činnostech apod. 

vyjadřovat souhlas i 
nesouhlas, říci „ne“ v 
situacích, které to vyžadují (v 
ohrožujících, nebezpečných či 
neznámých situacích), 
odmítnout se podílet na 
nedovolených či zakázaných 
činnostech apod. 

činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné 
vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a 
sebehodnocení 

     

6.4.4 4. Jaro už je zase tady, děti běží do zahrady  

Název integrovaného bloku 4. Jaro už je zase tady, děti běží do zahrady 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku Název bloku nám napovídá, že po dlouhé zimě přichází jarní tání, pozorujeme první jarní květiny a řadu 
okamžiků, které nám příroda sama nachystá. Překvapují nás rychlé změny aprílového počasí a 
posloucháme zpěv ptáků, kteří se k nám vrací z velkých dálek. Budeme si ukazovat světadíly, odkud se nám 
ptactvo vrací. Můžeme pozorovat hmyz, který se probouzí a vylézá ze svých úkrytů a nahlížet do malého 
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světa pod kamenem a připomenout si jeho užitek. Zvířátka i rostlinky budou motivem pro rozmanité 
výtvarné techniky, budou nás inspirovat k pohybovým hrám, jazykovým hříčkám. Budeme prožívat svátky 
jara, poznávat jejich symboly a některé lidové zvyky – Velikonoce. S Velikonocemi je spojeno plno radostné 
práce, bude nás čekat řada pracovních a výtvarných činností a k tomu všemu přidáme i velikonoční koledu 
Na jaře oslavují svůj svátek i maminky a nás čekají velké přípravy. Musíme si o naší rodině popovídat a 
prozradit kamarádům, kdo všechno do ní patří. S přicházejícím zápisem nás čeká poznávání školního 
prostředí, budeme zkoušet počítat, rytmizovat a hrát si se slovy. Navštívíme žáky v první třídě a seznámíme 
se s prostředím základní školy, její organizací a způsobem vyučování. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku, jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí 

kompetence k učení: 

• soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a 
užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

• uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a 
v dalším učení 

• má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 
rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

• klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 
věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může 
mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

• učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a 
záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat 
podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

• odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony 
druhých 

• učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění 

kompetence k řešení problémů: 

• všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení 
dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

• řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě 
nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí 
dospělého 
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• řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a 
omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; 
hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní 
zkušenosti, fantazii a představivost 

• užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i 
empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací 
a využívá je v dalších situacích 

• zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 
elementární matematické souvislosti 

• rozlišuje řešení, která jsou 
funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi 
volit 

 

• chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že 
jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou 
aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 

• se nebojí 
chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

 

komunikativní kompetence: 

• ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, 
otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

• se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a 
nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

• se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, 
rozumí jejich významu i funkci 

• komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi 
i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je 
výhodou 

• ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 
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• průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá 
k dokonalejší komunikaci s okolím 

• dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se 
kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální 
technika, telefon atp.) 

• ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky, a že je možno se jim učit; má vytvořeny 
elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 

 

sociální a personální kompetence: 

• samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

• uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

• projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 

• se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 
spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského 
styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

• napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 

• se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje 
dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim 

• se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování  

• i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

• je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 

• chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že 
vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a 
ubližování 

• činnostní a občanské kompetence: 

• se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a 
vyhodnocovat 

• dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat 
svoje slabé stránky 
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• odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také 
dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem 

• chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá 

• má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží 
si práce i úsilí druhých 

• se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 

• chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem, a že 
naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 

• má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a 
normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 

• spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky,  rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je 
zachovávat 

• si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 
stejnou hodnotu 

• ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí, a že je 
může ovlivnit 

• dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé 
a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

 

    

4. Jaro už je zase tady, děti běží do zahrady vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací strategie • kompetence k učení 

• kompetence k řešení problémů 

• komunikativní kompetence 

• sociální a personální kompetence 

• činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka 

bránit se projevům násilí jiného dítěte, 
ubližování, ponižování apod. 

uvědomovat si svá práva ve 
vztahu k druhému, přiznávat 

společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 
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stejná práva druhým a 
respektovat je 

mít povědomí o některých způsobech 
ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, 
kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se 
obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 
apod.) 

uvědomovat si, že ne všichni 
lidé respektují pravidla 
chování, že se mohou chovat 
neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím ohrožovat 
pohodu i bezpečí druhých; 
odmítat společensky 
nežádoucí chování (např. lež, 
nespravedlnost, ubližování, 
lhostejnost či agresivitu), 
chránit se před ním a v rámci 
svých možností se bránit jeho 
důsledkům (vyhýbat se 
komunikaci s lidmi, kteří se 
takto chovají) 

hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, 
dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a 
osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává 

odmítnout komunikaci, která je mu 
nepříjemná 

uplatňovat své individuální 
potřeby, přání a práva s 
ohledem na druhého 
(obhajovat svůj postoj nebo 
názor, respektovat jiný postoj 
či názor), přijímat a uzavírat 
kompromisy, řešit konflikt 
dohodou 

hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých 

pojmenovat části těla, některé orgány 
(včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít 
povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, 
růstu těla a jeho proměnách), znát základní 
pojmy užívané ve spojení se zdravím, s 
pohybem a sportem 

pojmenovat části těla, 
některé orgány (včetně 
pohlavních), znát jejich 
funkce, mít povědomí o těle a 
jeho vývoji, (o narození, růstu 
těla a jeho proměnách), znát 

smyslové a psychomotorické hry 
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základní pojmy užívané ve 
spojení se zdravím, s 
pohybem a sportem 

pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 
(dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným 
způsobem s odpady, starat se o rostliny, 
spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit 
přírodu v okolí, živé tvory apod.) 

mít povědomí o významu 
životního prostředí (přírody i 
společnosti) pro člověka, 
uvědomovat si, že způsobem, 
jakým se dítě i ostatní v jeho 
okolí chovají, ovlivňují vlastní 
zdraví i životní prostředí 

poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, 
jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a 
přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, 
technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné 
situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání 
praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím 

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného prožívat radost ze 
zvládnutého a poznaného 

činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a 
výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné 

     

6.4.5 5. V letadle i na lodi celý svět s námi závodí  

Název integrovaného bloku 5. V letadle i na lodi celý svět s námi závodí 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku Budeme pozorovat, zkoumat a hledat odpovědi na nejrůznější dětská „proč“. Své místo najdou i hádanky 
a kombinace představ s pozoruhodnostmi lidského světa. Cestování, bezpečnost na silnici, orientace 
v dopravě a způsoby cestování nás budou provázet v pohybových hrách, výtvarných a pracovních 
činnostech. Čekají nás příležitosti k cestování, které nám umožní poznávání a pozorování vzdálenějších 
míst. Získáme povědomí o životě na Zemi, o přátelství. Dozvíme se, že je přirozená tolerance všech barev 
pleti. Budeme podnikat vycházky a poznávat historii naší obce. Navštívíme místní knihovnu i muzeum. 
Příroda nám ukáže letní proměny, o kterých si budeme vyprávět a nezapomeneme, že i v tomto období je 
důležité se o přírodu starat. Řada činností bude přenášena na zahradu nebo hřiště. V tomto bloku nebudou 
chybět společné aktivity s rodiči – např. Rozloučení s předškoláky. 

• kompetence k učení: 
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Název integrovaného bloku 5. V letadle i na lodi celý svět s námi závodí 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku, jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí 

•  
soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a 
užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

• uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a 
v dalším učení 

•  
má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě 
obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v 
prostředí, ve kterém žije 

•  
klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; 
chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může 
mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

•  
učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 
zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je 
schopno dobrat se  

• k výsledkům 

•  
odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 

• učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění 
 

• kompetence k řešení problémů: 

•  
všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a 
situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

•  
řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě 
nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

•  
řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, 
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Název integrovaného bloku 5. V letadle i na lodi celý svět s námi závodí 

experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty 
(má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost 

•  
užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických 
postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších 
situacích 

•  
zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 
matematické souvislosti 

• rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi 
volit 

 

• chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak 
výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 

• se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 
 

komunikativní kompetence: 

• ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, 
otázky 

• i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

• se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 
výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

• se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 

• komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

• ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

• průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 

• dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

• ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární 
předpoklady k učení se cizímu jazyku 
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Název integrovaného bloku 5. V letadle i na lodi celý svět s námi závodí 

• sociální a personální kompetence: 

• samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

• si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

• projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 

• se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 
spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje 
základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné 
respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

• napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských 
vztahů, které nachází ve svém okolí 

• se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá 
vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a 
přizpůsobuje se jim 

• se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých  situacích obezřetně; nevhodné chování  

• i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

• je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 

• chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí, a že 
vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného  dítěte, ponižování a 
ubližování 

• činnostní a občanské kompetence: 

• se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

• dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 

• odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat 
se daným okolnostem 

• chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá 

• má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a 
povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 

• se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 
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Název integrovaného bloku 5. V letadle i na lodi celý svět s námi závodí 

• chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, 
pracovitost a podnikavost jsou přínosem, a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a 
nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 

• má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a 
normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 

• spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je 
zachovávat 

• si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 
stejnou hodnotu 

• ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si,  že se svým chováním na něm podílí, a že je 
může ovlivnit 

• dbá naosobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé 
a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

 

    

5. V letadle i na lodi celý svět s námi závodí vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací strategie • kompetence k učení 

• kompetence k řešení problémů 

• komunikativní kompetence 

• sociální a personální kompetence 

• činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka 

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou 
hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, 
jinak se chová, něco jiného umí či neumí 
apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti 
jsou přirozené 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí 
dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi 
o naší republice 
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5. V letadle i na lodi celý svět s námi závodí vzdělávání  

mít povědomí o významu životního prostředí 
(přírody i společnosti) pro člověka, 
uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i 
ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní 
zdraví i životní prostředí 

vnímat, že svět má svůj řád, 
že je rozmanitý a 
pozoruhodný, nekonečně 
pestrý a různorodý – jak svět 
přírody, tak i svět lidí (mít 
elementární povědomí o 
existenci různých národů a 
kultur, různých zemích, o 
planetě Zemi, vesmíru apod.) 

ekologicky motivované herní aktivity (ekohry) 

osvojit si elementární poznatky o okolním 
prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 
smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu 
pochopitelné a využitelné pro další učení a 
životní praxi 

zachycovat skutečnosti ze 
svého okolí a vyjadřovat své 
představy pomocí různých 
výtvarných dovedností a 
technik (kreslit, používat 
barvy, modelovat, 
konstruovat, tvořit z papíru, 
tvořit a vyrábět z různých 
jiných materiálů, z přírodnin 
aj.) 

hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života 
a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry 
seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými 
pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s 
některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních 
úkonů a činností apod.) 

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se 
zpěvem 

ovládat dechové svalstvo, 
sladit pohyb se zpěvem 

zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, 
dechová, relaxační cvičení) 

prožívat a dětským způsobem projevovat, co 
cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se 
ovládat své afektivní chování (odložit splnění 
svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, 
zlost, agresivitu apod.) 

ve známých a opakujících se 
situacích a v situacích, kterým 
rozumí, ovládat svoje city a 
přizpůsobovat jim své chování 

cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v 
sebeovládání (zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti) 

spolupracovat s ostatními spolupracovat s ostatními kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a 
její dokončení 

vyvíjet volní úsilí, soustředit 
se na činnost a její dokončení 

cvičení organizačních dovedností 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Barevný svět  

56 

5. V letadle i na lodi celý svět s námi závodí vzdělávání  

zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě 
kladené i jednoduché praktické situace, které 
se doma a v mateřské škole opakují, chovat 
se přiměřeně a bezpečně doma i na 
veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u 
lékaře apod.) 

uvědomovat si, že ne všichni 
lidé respektují pravidla 
chování, že se mohou chovat 
neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím ohrožovat 
pohodu i bezpečí druhých; 
odmítat společensky 
nežádoucí chování (např. lež, 
nespravedlnost, ubližování, 
lhostejnost či agresivitu), 
chránit se před ním a v rámci 
svých možností se bránit jeho 
důsledkům (vyhýbat se 
komunikaci s lidmi, kteří se 
takto chovají) 

aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat 
rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní 
aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních 
a filmových představení, využívání příležitostí seznamujících dítě přirozeným 
způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí 
apod.) 

zorganizovat hru respektovat potřeby jiného 
dítěte, dělit se s ním o hračky, 
pomůcky, pamlsky, rozdělit si 
úkol s jiným dítětem apod. 

rozvoj kooperativních dovedností 
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7 Systém evaluace  

 

7.1 Oblasti autoevaluace  

· Hodnocení ŠVP – soulad ŠVP (TVP) s RVP PV  

· Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu – prožitkové učení, spontánnost dětí, 

komunikativnost, tvořivost, převažující aktivita dětí, konkrétnost, situační učení, každodenní 

prolínání vzdělávacích oblastí  

· Hodnocení integrovaných bloků – umožňují dostatečně využívat metod prožitkového a situačního 

učení, přinášejí výsledky, co chybělo, k čemu je potřeba se vrátit  

· Hodnocení podmínek vzdělávání – do jaké míry jsou podmínky naplňovány  

· Hodnocení a sebehodnocení pedagogů – pedagogická práce, cíle, postupy, tvořivost a 

improvizace  

· Hodnocení dětí – diagnostické listy  

· Hodnocení výsledků vzdělávání – vzdělávací proces, získané kompetence, vzdělávací cíle  

 

 

7.2 Cíle a kritéria autoevaluace  

Podmínky ke vzdělání:  

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,  

obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení cizímu 

jazyku, rozvoj kompetencí k učení),  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků),  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti   
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7.3 Nástroje autoevaluace  

Škola používá k jednotlivým oblastem autoevaluace následující nástroje:  

hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.),  

zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí    

 

 

7.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností a 

odpovědnosti pedagogů  

Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně častěji než pololetí.  

 

Co budeme vyhodnocovat? 

- Spolupráci s rodiči 

- Tematické celky 

- Materiální podmínky¨ 

- Vývoj učení dětí 

- DVPP  

- Práce s integrovanými dětmi a ZP 

- Práce s nadanými dětmi 

- Spolupráce se ZŠ 

- Spolupráce s PPP, SPC 

- Řízení 

 

Jak budeme sbírat informace o jevu, který vyhodnocujeme? 

- Dotazníky, schránka 

- Společné schůzky – kolektiv MŠ, rodiče 

- Společné akce  

- Písemné hodnocení 

- Zaznamenávání viz tabulka – portfolia dítěte, týdenní plány, třídní knihy, hospitace 

- Pravidelná kontrola budovy – řešení připomínek na pedagogických a provozních poradách 

- Diagnostické listy 

- DVPP – portfolia – předávání informací  

- Práce s integrovanými dětmi – notebook, tablet, záznamové sešity 

- Společné akce – drakiády, vítání občánků, besídka, návštěva 1. třídy ZŠ 

- Vyhodnocení – inspekční zpráva, hospitační záznamy 

Jak často budeme provádět sběr informací? 

- Na začátku roku v průběhu měsíce září 

- Tematické celky – 2*ročně 

- Kontrola budovy 2* ročně 

- Portfolia – průběžně doplňována 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Barevný svět  

59 

- DVPP – na pedagogické poradě, provozní poradě, do týdne po skončení DVPP 

- Práce s integrovanými a ZP dětmi – průběžně 

- Spolupráce s PPP – 2 pololetí školního roku 

- Ředitel školy – průběžně, pedagogické porady 

Kdo bude zodpovědný za sběr informací? 

- Třídní učitelky, vedoucí učitelka, učitelky 

- Bezpečnost práce – individuální kontroly 

- Spolupráce se ZŠ – třídní učitelka, učitelka ve třídě předškolních dětí 

- Pracovnice PPP 

- Logopedka 

 

Plán kroků do budoucna? 

- Rozbor nasbíraných informací a plán kroků do budoucna – třídní učitelky, učitelky, 

vedoucí učitelka, ředitel školy 

- Materiální podmínky – ředitel školy průběžně, zástupkyně ředitele, vedoucí učitelka 

- Spolupráce se ZŠ – učitelky MŠ a ZŠ 

- Pracovnice PPP 

- ČŠI 

 

 

 

   

 

 


